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  الذسط الخامغ

 

همَّ صّلِ وظلم وباسن، على عبذن وسظىلً مدمٍذ، وعلى آله 
َّ
بعم هللا الشخمن الشخُم، الحمذ هلل سب العاملين، الل

 .وصحابخه أحمعين، وعلى من جبعهم باخعاٍن ئلى ًىم الذًن

.. الحمذ هلل سب العاملين، وصلى هللا وظلم وباسن على هبِىا مدمذ وعلى آله وصحبه أحمعين }

م  ئهً حىاد هٍش
ً
.. اللهم علمىا ما ًىفعىا واهفعىا بما علمخىا وصدها علًما وعمال

: ًلٌى إلامام شُخ إلاظالم ابن جُمُت سخمه هللا حعالى في هخابه العُاظت الششعُت

وأما املصاسف فالىاحب أن ًبخذب في اللعمت باألهم فاألهم من مصالح املعلمين العامت، هعطاء من ًدصل 

. للمعلمين به مىفعت عامت

يء فاهه ال ًدصل ئال بهم، ختى اخخلف 
َ
فمنهم امللاجلت، الزًن هم أهل الىصشة والجهاد، وهم أخم الىاط بالف

الفلهاء في ماٌ الفيء، هل هى مخخص بهم، أو مشترن في حمُع املصالح؟ وأما ظاةش ألامىاٌ العلطاهُت 

ص به هىع والصذكاث واملغىم
ُ
ا، ئال ما خ

ً
. فلجمُع املصالح وفاك

ا وكعمت وهدى 
ً
ومن املعخدلين روو الىالًاث عليهم، والىالة واللضاة والعلماء والععاة على املاٌ حمًعا وخفظ

.  رلً، ختى أةمت الصالة واملإرهين وهدى رلً

َشاع والعالح، وعماسة ما ًدخاج ئلى عماسجه 
ُ
عم هفعه من ظذاد الثغىس بالى ٌَ وهزا صشفه في ألاجمان وألاحىس ملا 

. من طشكاث الىاط، والجعىس واللىاطش وطشكاث املُاه واألنهاس

روو الحاحاث، فان الفلهاء كذ اخخلفىا هل ًلذمىن في غير الصذكاث من الفيء وهدىه على : ومن املعخدلين

املاٌ اظخدم باإلظالم، : ًلذمىن، ومنهم من كاٌ: غيرهم؟ على كىلين في مزهب أخمذ وغيره، منهم من كاٌ

. فِشترهىن فُه، هما ٌشترن الىسجت في امليراث

والصحُذ أنهم ًلذمىن، فان الىبي صلى هللا علُه وظلم وان ًلذم روي الحاحاث، هما كذمهم في ماٌ بني 

 {.الىضير

 بخذب في اللعمت باألهم فاألهم ئلى آخشه: كاٌ سحمه هللا حػالى ًَ . فطل، وأما املطاسف فالىاحب أن 

 ولىً : لػلىا في الجلعت املاغُت وان آخش ما وان فيها الػباسة التي رهشها الشُخ في ؟؟؟ الظاملحن، في كىله

ذ ا ممً ًٍش
ً
ذ، وآخز ا، مشحشُا، مخفًشا ملا ًٍش ًُ . الغالب أن مً ًذخل في رلً ًيىن وهُل الظاملحن محاب

حششون في جىابِذ مً هاس،  ًُ أخز مً بػؼ، وهزا مً أهبر الظلمت، الزًً  بمػنى ٌغؼ الىظش غً بػؼ، ٍو

. هم وأغىانهم وأشباههم زم ًلزفىن في الىاس

غلىبت - ئن صح الخػبحر-مؼ أن هزا . هزا الىغُذ في كىله ًحششون في جىابِذ مً هاس، زم ًلزفىن في الىاس

محذدة، وهي أمش غُبي، أن جىظ غلى غزاب هزا الىىع أو هزا الطىف أنهم ًحششون في جىابِذ مً هاس، هم 

ىظش في مذي معدىذ الشُخ سحمه هللا؛  ًُ وأغىانهم وأشباههم زم ًلزفىن في الىاس، بمػنى هأهه ًحخاج ئلى أن 

لاٌ بمجشد الشأي، أن جحذد غلىبت مػُىت لطىف مػحن مً الىاط في أخطاء  ًُ ألن مثل هزا مػلىم أهه ال 

. مػُىت أو رهىب محذدة وجلٌى جىابِذ مً هاس
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  ٌ لم أحذه بهزا اللفظ، ولىً وسد هزا الىغُذ : والللُلت فػع املحلم هىا في الينست التي بحن أًذًىا ًلى

ً . بمػىاه في شأن املخىبًر

  ِفيٌر ﴿: وحذ الللُلت خاضت في كٌى هللا غض وحل في ظىسة  هبُاء- في الىخب  خشي -ولىً باملشاحػت َ
ُهْم ِفيَها ص

َ
ل

 
َ
ْعَمُعىن ٌَ  

َ
ئرا : "، أوسد اللشطبي وغحره خبًرا غً ابً معػىد في هزا املىغىع، كاٌ[100:  هبُاء ]﴾َوُهْم ِفيَها ال

بلي في الىاس مً ًخلذ فيها، حػلىا في جىابِذ مً هاس، فيها معامحر مً هاس، زم حػلذ جلً الخىابِذ في جىابِذ 

، هزا أزش ابً معػىد، زم جع ابً "مً هاس، زم كزفىا في أظفل الجلُم، فحروا أهه ال ٌػزب في الىاس غحرهم

 ﴿: معػىد
َ
ْعَمُعىن ٌَ  

َ
ِفيٌر َوُهْم ِفيَها ال َ

ُهْم ِفيَها ص
َ
  .﴾ل

  ًبل حاء مشفىًغا في غػُف الترغُب، هما رهشه الشُخ  لباوي في غػُف الترغُب والترهُب للمىزسي، غ

وفُه سحل مغلم في جابىث : "أسبػت ًإرون أهل الىاس غلى ما بهم مً  ري، كاٌ: "شفي بً ماحؼ، ًلٌى فُه

ٌ : حمش، فُلاٌ ولػل هزا -ئن  بػذ كذ ماث وفي غىله : ما باٌ  بػذ كذ آراها، غلى ما بىا مً  ري، فُلى

في : وكذ غػف  لباوي هزا اللذًث، واملىزسي هفعه كاٌ" أمىاٌ الىاط- الشاهذ لىعم الشُخ سحمه هللا

. ئظىاده لحن

 وأما املصاسف فالىاحب أن ًبخذب في اللعمت،: كاٌ           

  ٌورهش الشُخ الفيء، وغحر الفيء هما ظجري طبػا مطاسف أمىاٌ بِذ املا ، .

 فُبخذب في اللعمت باألهم فاألهم من مصالح املعلمين العامت،            

  ال شً أن هزا هى املهم، وهزا هى الزي وحذ غلُه الشُخ الذولت إلاظعمُت في غطشه، هما كلىا أهه في غهذ 

لعم حاال، وال ًبلى ش يء، لِغ  ًُ ً، وان املاٌ  أبي بىش وفي غهذ الىبي ضلى هللا غلُه وظلم ما وان فُه دواٍو

هىان ش يء اظمه بِذ املاٌ، حتى حػلمىا أن الىبي ضلى هللا غلُه وظلم حُىما ضلى الػطش واهفلذ مً ضعجه 

. ئن في بُتي رهب وئوي خشِذ أن ؟؟؟ وأها ما ضشفخه، أو هما في السبر: ودخل بِخه معخعجع أو عجع فلاٌ

  ًًفلما حاء غمش سض ي هللا غىه هما حػلمىن، وصادث مىاسد الذولت، ال مً حُث املىاسد، وال مً حُث أهىاع الز

ً الجىذ، وغحرها مً  ً، دواٍو ً أو بذأ بالذواٍو ًَّ الذواٍو لهم حم في بِذ املاٌ، ومً هىا غمش سض ي هللا غىه ظ

ً، ودًىان املظالم، ئلى آخشه . الذواٍو

  ٌ ئهه ًبذأ باألهم فاألهم، طبػا في الىكذ اللاغش، : فطاس دًىان بِذ املاٌ، ئن صح الخػبحر، فالشُخ ًلى

أضبح الخىظُم أهثر، وهى بِذ املاٌ، أو مىاسد الذولت، وعخطُؼ أن هلٌى أن الشُخ هىا ًخيلم غً مىاسد 

الذولت ولها، لِغ فلط مىاسد الجهاد، الجهاد ئما فيء أو غىُمت، ئما غىُمت غىمها املجاهذون، أو فيء غىمه 

. املعلمىن مً غحر كخاٌ، هزا هى الفيء هما مش مػىا

  ،م اظدثماساث الذولت ولىً هىان أمىاٌ أخشي، والذولت آلان املػاضشة غىذها مىاسد هثحرة، ظىاء وان غً طٍش

م مىاسد طبُػُت والغاص والبتروٌ، فهزه ولها مىاسد جطب في مىاسد الذولت، أو بِذ الذولت، أو ما  أو غً طٍش

. ٌعمى بالذخل اللىمي، وئن وان ٌشمل اللطاع الساص
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  ٌ طشف، الشُخ ًخيلم غً هزا، فُلى ًُ وأما املطاسف فالىاحب أن ًبخذب في : فامللطىد أن هزا املاٌ هُف 

. اللعمت باألهم فاألهم مً مطالح املعلمحن الػامت، هػطاء مً ًحطل للمعلمحن به مىفػت غامت

. بمػنى أهه ًىظش فُمً أهثر هفًػا للمعلمحن فُػطُه

 فمنهم امللاجلت،: كاٌ           

  ظىاء وان الذفاع الساسجي وهى الجِش، أو الذفاع الجىىد، وفي الىكذ اللاغش ًمىً أن هلٌى الجِش: أي ،

الذاخلي وهى ٌعمى الذفاع املذوي، وهى  مً الذاخلي، أو  مً الساسجي، ول هإالء ًذخلىن في ضىف 

. امللاجلت

 فهم أخم الىاط بالفيء             

  ،الغىُمت كعمتها واضلت أن أسبؼ أخماط للغاهمحن، والسمغ  غلى هعم الشُخ، طبػا الفيء هىا غحر الغىُمت

. هلل وسظىله

 ٌأما الفيء هى الزي حّطله املجاهذون مً غحر كخا .

 فامللاجلت هم أهل الىصشة والجهاد، وهم أخم الىاط بالفيء فاهه ال ًدصل ئال بهم،: كاٌ           

  أي الفيء ال ًحطل ئال بهم .

 ختى اخخلف الفلهاء في ماٌ الفيء، هل هى مخخص بهم، أو مشترن،            

 ٌشاسههم غحرهم أو خاص بهمالفيء حطل مً دون كخا . ، ولهزا كاٌ الشُخ اخخلفىا هل ًيىن للمجاهذًً َو

   هل هى مخخظ بهم، أو مشترن في حمُؼ املطالح؟

 وأما ظاةش ألامىاٌ العلطاهُت، : كاٌ           

 البتروٌ، الغاص، اظدثماساث الذولت، كذ : التي كلىا لىم مىاسد بِذ املاٌ، أو مىاسد الذولت، التي منها هما كلىا

جيىن جخاحش في الساسج، جخاحش في الذاخل بحُث ًيىن لبِذ املاٌ، ملىاسد الذولت، حتى جىفم غلى مطاسف 

. الذولت، وحهاث الذولت ووصاساث الذولت وغحرها

 ٌوأما ظاةش  مىاٌ العلطاهُت فلجمُؼ املطالح، مً أوكاف ومً أةمت ومً املػلمحن، وغحرهم، : فلا

. واملحخاححن

ص به هىع والصذكاث واملغىم           
ُ
. ئال ما خ

 ٌمت الػذو وبلخا . الطذكاث للضواة، واملغىم الغىُمت التي حاءث بالجهاد، هدُجت حطلها املجاهذون بهٍض

  روو الىالًاث غليهم، والىصساء وهىابهم، بمػنى ول مىظفي - أي مً غحر املجاهذًً امللاجلت-ومً املعخحلحن

. الذولت، هزا ًحعب مً أصلاب الىالًاث

ا وكعمت وهدى رلً، ختى - مىظفى الشئىن املالُت-والىالة واللضاة والعلماء والععاة على املاٌ 
ً
حمًعا وخفظ

 أةمت الصالة واملإرهين،
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   الشً طبػا ألن ما ًأخزوهه هى سصق مً بِذ املاٌ، ما ًأخزه أصلاب الىظاةف الذًيُت، طبػا حػشفىن

الػلماء وان لهم سأي أن الىظاةف الذًيُت ال ًإخز غليها أحش، ال ئمام وال مإرن، وال حتى ملشب اللشآن 

والخحفُظ، في البذاًت واهىا ًمىػىن، ولىً ال شً في النهاًت جشجح غىذهم أن محفظ اللشآن ًإخز أحش 

. غلُه، وال ظُما كطت اللذٌغ هما هى مػلىم، ئن أحم ما أخزجم غلُه أحشا هخاب هللا

  لىً غلى ول حاٌ، أةمت الطعة واملإرهحن وهزلً اللاةمىن غلى منجذ مً السذم وئلى آخشه، هإالء الزي

، بمػنى هىع مً املعخحم له، ال ٌعمى أحشة، وئهما ٌعمى َسصكاًأخزوهه مً الذولت، أو ًأخزوهه مً بِذ املاٌ، 

. ومً اللم لهم في بِذ املاٌ حشاء ما ًلذمىهه مً هزه  غماٌ

 وهزا صشفه في ألاجمان وألاحىس،: كاٌ           

  ،هزه جذفؼ أًًػا مً بِذ املاٌ لؤلزمان و حىس، بمػنى الذولت حعخأحش مذاسط، أو مخاصن، مىاكؼ ملياجبها 

َشاع والععح، الثغىس هي حذود الذولت، وكعع مثل خفش 
ُ
وهزلً أًًػا ما ٌػمله مً ظذاد الثغىس بالى

. العىاحل، املىاطم اللذودًت غليها غعىش، وغليها حىىد، وغليها حافظىن لها، ٌعمىنها الثغىس 

 بالىشاع والععح السُل والععح .

  وغماسة ما ًحخاج ئلى غماسجه مثل الطشق الػامت والجعىس والىباسي واللىاطش والعىً، هزه ولها معئىلُت

. الذولت وجىفم غليها مً مىاسد بِذ املاٌ

 روو الحاحاث،: ومن املعخدلين: كاٌ           

 ولهزا مياجب الػمان الاحخماعي داخلت في مثل هزا، ألن الىظام الاحخماعي هزا لزوي اللاحاث  .

 فان الفلهاء كذ اخخلفىا هل ًلذمىن في غير الصذكاث،          

  ،طبػا بِذ املاٌ غىذه مىاسد هل روو اللاحاث ًلذمىن أو هم مثلهم مثل حاحاث الذولت للجهاث  خشي 

. حاحتها للمىظفحن حاحتها لؤلحىس ئلى آخشه

  ،الطذكاث ال شً أنها للمحخاححن ظىاء الضواة أو فالفلهاء هل روو اللاحاث ًلذمىن في غحر الطذكاث

. ضذكت الخطىع

 املاٌ اظخحم : ًلذمىن، ومنهم مً كاٌ:  غلى كىلحن في مزهب أحمذ وغحره، كاٌمً الفيء وهحىه غلى غحرهم؟

. باإلظعم، فِشتروىن فُه، واملحرار

 فهم ٌعخىون مؼ غحرهم ألهه لِغ خاضا بزوي اللاحاث، هما ٌشترن الىسزت في املحرار .

والصحُذ أنهم ًلذمىن، فان الىبي صلى هللا علُه وظلم وان ًلذم روي الحاحاث، هما كذمهم في ماٌ بني 

. الىضير

  غلى ول حاٌ ال شً لهم حاحت، لىً ال شً  مش ًشحؼ ئلى العُاظت الششغُت وئلى مىاسد بِذ املاٌ، وئلى

. مذي اللاحت، ومذي املىاصهت بحن وظاةف الذولت، أو جىظُفاث الذولت ملشافلها
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:  كاٌ سخمه هللا حعالى }

وكاٌ عمش بن الخطاب سض ي هللا عىه لِغ أخذ أخم بهزا املاٌ من أخذ، ئهما هى الشحل وظابلخه، والشحل 

. وغىاؤه، والشحل وبالؤه، والشحل وخاحخه

:  فجعلهم عمش سض ي هللا عىه أسبعت أكعام 

 ٌ .  روو العىابم الزًن بعابلتهم خصل املاٌ: ألاو

غني عن املعلمين في حلب املىافع لهم، هىالة ألامىس والعلماء الزًن ًجلبىن لهم مىافع الذًن : الثاوي ٌُ من 

.  والذهُا

ّصاد : الثالث
ُ
ا في دفع الضشس عنهم، واملجاهذًن في ظبُل هللا من ألاحىاد والعُىن من الل

ً
من ًبلي بالء خعى

.  والىاصحين وهدىهم

عطي ما ًىفُه أو كذس عمله، وئرا : الشابع
ُ
روو الحاحاث، وئرا خصل من هإالء مخبرع، فلذ أغنى هللا به وئال أ

عشفت أن العطاء ًىىن بدعب مىفعت الشحل، وبدعب خاحخه في ماٌ املصالح وفي الصذكاث أًًضا، فما صاد 

ا في غىُمت أو ميراث
ً
ي  {.على رلً ال ٌعخدله الشحل، ئال هما ٌعخدله هظشاؤه، مثل أن ًىىن شٍش

  هزا  زش غً غمش، فُه ًبحن جشهُب املعخحلحن مً مىاسد الذولت، أي غحر املجاهذًً، كاٌ غمش سض ي هللا

وظابلخه، والشحل وغىاؤه، والشحل - هىا بحن الذسحاث-لِغ أحذ أحم بهزا املاٌ مً أحذ، ئهما هى الشحل : غىه

. وبعؤه، والشحل وحاحخه

 ٌأسبػت هما فطلها شُخ إلاظعم في هخابه، كا  :

            ٌ . روو العىابم الزًن بعابلتهم خصل املاٌ: ألاو

  هىزا فعش الشُخ العىابم، ظابلخه، روو العىابم الزًً بعابلتهم حطل املاٌ، أها هأوي ًبذو لي أن مشاد

ً و هطاس، لىً  غمش وظابلخه أي ظابلخه في إلاظعم، في غهذ غمش وان ًلذم العابلحن  ولحن مً املهاحٍش

أن هزا ًيىن محذود في غهذ غمش فلط لىً اهخهى، أضبح بػذ أن اهخهى أٌو غهذ إلاظعم، أضبح املعلمىن 

ً في العابلت، ئال ئرا واهذ العابلت التي فعشها شُخ إلاظعم، حُىما كاٌ الزًً بعابلتهم : شبه مدعاٍو

.. حطل املاٌ، فارا وان مشاده هى هفغ في رلً الػهذ، فاألمش واضح، أما ئرا وان غحر رلً، فالزًً بعابلت

، لىً في الىكذ اللاغش فُما ًبذو لي، ال، أن الذولت هي مً مهماتها أنها ..هم املجاهذون، والزًً أًًػا

حعخىثر، أو جىمي ئن صح الخػبحر، جىمي مىاسد الذولت، وهزا مػشوف، مً وظُفت الذولت أنها جىمي مىاسدها، 

طبًػا في إلاظعم بمىاسد مششوغت، في حهاث أخشي كذ ًمٌى بػشاةب، ًمٌى بشظىم، ئلى آخشه، هزا غلى ول 

، لىً أًًػا املىاسد كذ جيىن هما كلىا املىاحم، مىاحم الزهب، مىاحم البتروٌ، : حاٌ الىعم في هزا ًطٌى

مىاحم الغاص، مىاحم الفػت، مىاحم الىحاط، مً هىىص  سع، وكذ ًيىن مً أمىس أخشي، أن جيىن هي 

ت، كذ ًيىن لها اظدثماساث، ولها أسضذة في بىىن، لها اظدثماساث   ظفً ججاٍس
ً
جخاحش، كذ ًيىن لها مثع

خاسحُت، وهزا مػشوف، الذٌو آلان لها اظدثماساث هباس بامللُاساث، حعدثمش في ول ٌػني أو في  ظهم في غحرها، 

. فالذولت جىمي مىاسدها
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  ،ت وأًًػا باملطاوؼ، كذ جيىن الذولت ضىاغُت، أًًػا بالضساغاث، جيىن الذولت صساغُت، وكذ جيىن الذولت ججاٍس

ًبا، مً هىا الذولت ججتهذ  فأًًػا ًيىن مػلىًما، وئن جياد جيىن أظغ املىاسد الخجاسة والضساغت والطىاغت جلٍش

غلى حعب مىكػها، وحعب طبُػتها، وحعب أسغها، كذ جيىن أسغها صساغُت، أسغها ضىاغُت، أسغها غلى 

ت، أسغها هما هى مػلىم، مىاسد الذولت، الذولت حػشف هُف جىمي مىاسدها، وأًًػا هُف جذًش مىاسدها . بحٍش

 آلان ممىً جذخل العابلت في املػاوي هزه ولها؟ .

ال، العابلت ملطىده الشسظ الزي هى بعابلخه حطلذ الذولت، بمػنى هى بمبادسجه حطل مىاسد الذولت 

الشحل بعابلخه، الشحل : ٌػطى، هزا ملطىد، ألن الشُخ ًخيلم غً جشجِب املعخحلحن لبِذ املاٌ، فلاٌ

. بغىاةه، الشحل ببعةه، الشحل بحاحخه، بمػنى بملذاس غعكخه بمىاسد بِذ الذولت

 لىً الذولت بىفعها هي التي جباشش، هي التي جىظف مً ًلىم بمىاسدها مً ضىاغت وصساغت وضىاغت ئلى آخشه .

 من ٌغني من املعلمين، هىالة ألامىس والعلماء،: الثاوي           

  كذ ًيىن مىظفحن، هم بأهفعهم ًجلبىن مىاسد الذولت، أو ًيىهىا أًًػا كذ 
ً
 أهاط بأهفعهم كذ ًيىن فػع

ًيىن هى هفعه مخترع، مىدشف، ولهزا جعحظىن حتى في ول الذهُا، ملارا املىظفحن جخخلف مشاجبهم؟ جخخلف 

بملذاس ما ًذفؼ، غلى ظبُل املثاٌ لى أخزها اللطاع الساص، سةِغ الششهت كذ ًأخز ماةت ألف، أو ماةخحن 

ألف، ملارا؟ ألهه هى هفعه ًجلب للششهت مئاث  لىف، بل لػله ًطل ئلى معًحن، فالششهت ما حػطُه ماةخحن 

ألف لعىاد غُىهه هما ًلىلىن، ألهه ًجلب لها أهثر، ًجلب لها باملعًحن، وهزا مػنى مً ٌغني، بمػنى غىاةه، 

بمػنى أهه ًجلب للذولت أهثر، فاملعئٌى ئرا وان ًأحي أهثر ٌػطى ساجب أهثر، ظىاء وان هما كلىا وصٍش، ظىاء 

وان سةِغ ئداسة، مذًش غام، ظىاء وان بشاءة اختراع، أو وان مخترع، سةِغ مطىؼ للذولت، ظىاء مطاوؼ 

. طحران، مطاوؼ ظُاساث، مطاوؼ أظللت ئلى آخشه

 ،طبًػا الشً فارن مً ٌغني في حلب املىافؼ، وجىمُت مىاسد بِذ املاٌ، ٌػطى أهثر، وىالة  مىس، والػلماء 

.  العلطان له حله في بِذ املاٌ، والػلماء الزًً ًجلبىن لهم مىافؼ الذًً والذهُا

ا، في دفع الضشس عنهم، واملجاهذًن في ظبُل هللا، من ألاحىاد، والعُىن، ئلى : الثالث           
ً
من ًبلي بالًء خعى

 آخشه،

  ًأًًػا هزلً الزي ًىفؼ الذولت، وهى هزلً أغلب مىظفحن الذولت داخل في هزا، مىظفي الذولت م 

ضغحرهم، مً معخخذمهم ئلى وصٍشهم، ئلى ما فىق رلً أو دون رلً، ولهم داخلىن بلذس ما ًجلبىن للذولت، 

. أو ًذفػىن غنها مً غشس 

 جم رو الحاحاث،             

  ػطىن للاحتهم، هم ال ًىفػىن الذولت، مً حُث ال ًلذمىن خذمت للذولت، ال ٌُ  رو اللاحاث هإالء طبًػا 

. خذمت مىافؼ، وال خذمت مىاسد، وئهما هم محخاحىن، فهإالء هم الفئت الشابػت

 وئرا خصل من هإالء مخبرع، فلذ أغنى هللا به،           
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 ٌذ مىىم :  واحذ غىذه مىاهب هبحرة، لىً كا أها ظأدخل غلى الذولت مىاسد، لىً ال أحخاج شًِئا، أها ال أٍس

أغنى هللا غىه، ال، أغنى هللا به، بمػنى هى ًجلب للذولت : مشجًبا، هزا هى الزي ًلٌى مخبرع أغنى هللا به، لم ًلل

. أمىاٌ، وهى حػفف، ولم ًأخز شًِئا، فهزا كذ أغنى هللا به

  ،ػطى ئما كذس ما ًىفُه ٌُ غطي ما ًىفُه، أو كذس غمله، حمُلت هزه، هزه كعمخحن، 
ُ
وئال ئرا لم ًىحذ مخبرع، أ

ػطى لِغ كذس  ٌُ ػطى كذس ما ًىفُه، الزي ٌغني املعلمحن، أو ًبلي بعًء حعًىا،  ٌُ ، املحخاج 
ً
واللاحت مثع

 أهثر مً هاةب املذًش، 
ً
حاحخه، بل كذس غمله، ولهزا الىصٍش ًأخز أهثر مً املذًش الػام، املذًش الػام ًأخز مثع

ػطى غلى كذس غمله، ما هى غلى كذس حاحخه، ال، غلى  ٌُ هاةب املذًش ًأخز أهثر مً هبحر املىظفحن، ملارا؟ ألهه 

. كذس غمله

فارا عشفت أن العطاء ًىىن بدعب مىفعت الشحل، وبدعب خاحخه في ماٌ املصالح وفي : ولهزا كاٌ الشُخ

 الصذكاث أًًضا، فما صاد على رلً ال ٌعخدله الشحل،

  هظام املىظفحن، أو هظام السذمت، أو الىظام 
ً
م مثع َل له ظىاء مً طٍش َس له، ما ُسّجِ ّذِ

ُ
 ئرن ًأخز ما ك

امليافئاث، أو هظام الىصساء، أو هظام املذًش الػام، أو هظام أصلاب الاختراغاث، وأصلاب الطىاغاث، ئلى 

ػطى غلى ما ٌعخحم ٌُ . آخشه، 

 ا في غىُمت أو محرار، ٌػني فما صاد غلى رلً ال ٌعخحم الشحل، ئال هما ٌعخحله هظشاؤه
ً
ي ، مثل أن ًيىن شٍش

. بػذ رلً ًدعاوي مؼ الىاط

وال ًجىص لإلمام أن ٌعطي أخًذا ما ال ٌعخدله لهىي في هفعه، من كشابت بُنهما، أو : سخمه هللا حعالى-كاٌ }

 عن أن ٌعطُه ألحل مىفعت مدشمت مىه، هعطُت املخىثين من الصبُان الىسدان 
ً
مىدة وهدى رلً، فضال

ألاخشاس واملمالًُ وهدىهم، والبغاًا واملغىين، واملعاخش وهدى رلً، أو ئعطاء العشافين من الىهان واملىجمين 

. {وهدىهم

 وال ًجىص لإلمام أن ٌعطي أخًذا ما ال ٌعخدله لهىي في هفعه،: كاٌ           

  ًيىن هىا 
ً
 ال شً املطاسف هما مش، ئما حعب غىاةه، وئما اللاحت ئلُه، وئما ظابلخه، غلى ما رهش مً فػع

ػطى بمىحب الىظام، ٌػني بمىحب اللاهىن املعىىن، واملػطى ليل مشاجب  ٌُ بمػنى بخػبحر مػاضش، البذ أن 

معئىلي الذولت، أو مىظفي الذولت، أو مً ٌعخحم مً بِذ املاٌ، ملىحب كىاغذ الطشف في بِذ املاٌ، أو 

كىاغذ الطشف في الذولت، أو كىاغذ ضشف املىظفحن ئلى آخشه، ولهزا ال ًجىص لئلمام طبًػا املشاد باإلمام 

، أو وان وصٍش 
ً
، أو وان معئىال

ً
 غظم، أو مً دوهه مً ضاحب الطعحُاث، ظىاء وان وصًٍشا، أو وان معئىال

مالُت، أو وان وصٍش خذمت مذهُت، أو وان وصٍش  وكاف، أو وان وصٍش الػمل، أو وان وصٍش الشئىن الاحخماغُت ئلى 

ػطىا أحًذا لهىي أهفعهم، ٌُ  آخشه، ول هإالء لِغ لهم أن 

 عن أن ٌعطُه ألحل مىفعت مدشمت، هزا أشذ وأشذ، هعطُت املخىثين من 
ً
 من كشابت، أو مىدة، فضال

 الصبُان الىسدان،
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   ػطيهم ألهه ًمُل للطبُان وعأٌ هللا خطفىن بهزه الطفاث، َو وعأٌ هللا الععمت، ٌػني أهاط مىظفحن ٍو

الععمت، أو ًمُل للمشدان، هزا ال ًجىص، ظىاًء واهىا أحشاًسا أو ممالًُ، والبغاًا ٌػطي لبغي، وعأٌ هللا 

الععمت، أو مغىُحن، الغىاء الشً أهه محشم، ولهزا أبًذا ما حشم هفػه، حشم  حشة غلُه، فهزه كاغذة 

 أو ئغطاء الػشافحن هزلً املىجمحن ئلى آخشه، هزا وله ال ًجىص، وال ًجىص طبًػا حتى الاهخذاباث، ال مػشوفت،

ًجىص للمعئٌى أن ًيخذب أهاًظا غحر معخحلحن، أو ٌػطيهم أهثر مً اظخحلاق الاهخذاب، أو أنهم ًيخذبهم وهم 

ول هزا ال ًجىص؛ ألهه خُاهت وال شً، ظلمىا أهفعهم، وظلمىا الذولت، وظلمىا مً .. لم ًباششوا الػمل الزي

. أغطىه أًًػا؛ ألنهم أغطىه شًِئا محشًما

دخاج ئلى جألُف كلبه، وئن وان هى ال ًدل له : سخمه هللا حعالى-كاٌ  } ًُ لىن ًجىص، بل ًجب ئعطاء لخألُف من 

صلى هللا -أخز رلً، هما أباح هللا حعالى في اللشآن العطاء للمإلفت كلىبهم من الصذكاث، وهما وان الىبي 

صلى -ٌعطي املإلفت كلىبهم من الفيء وهدىه، وهم العادة املطاعىن في عشاةشهم، هما وان الىبي - علُه وظلم

ٌعطي ألاكشع بن خابغ، ظُذ بني جمُم، وعُِىت بن خصن، ظُذ بني فضاسة، وصٍذ الخير - هللا علُه وظلم

ش من الطللاء،  الطاتي، ظُذ بني هبهان، وعللمت بن عالفت العامشي، ظُذ بني هالب، ومثل ظاداث كَش

هصفىان بن أمُت، وعىشمت بن أبي حهل، وأبي ظفُان بن خشب، وظهُل بن عمشو، والحاسث بن هشام، وعذد 

. هثير

وهى بالُمن بزهُبت - سض ي هللا عىه-بعث علي : ، كاٌ-سض ي هللا عىه-ففي الصحُدين عن أبي ظعُذ الخذسي 

بين أسبعت هفش، - صلى هللا علُه وظلم-، فلعمها سظٌى هللا -صلى هللا علُه وظلم-في جشبتها، ئلى سظٌى هللا 

ألاكشع بن خابغ الحىظلي، وعُِىت بن خصن الفضاسعي، وعللمت بن عالجت العامشي، جم أخذ بني هالب، وصٍذ 

. الخير الطاتي، جم أخذ بني هبهان

ش وألاهصاس، فلالىا: كاٌ ذعىا؟  : فغضبت كَش ٌعطي صىادًذ هجذ، ٍو

فجاء سحل هث اللحُت، مششف ، «ئهما فعلت رلً ألجألفهم» :صلى هللا علُه وظلم-فلاٌ سظٌى هللا 

. اجم هللا ًا مدمذ: الىحىخين، غاةش العُىين، هاحئ الجبين، مدلىق الشأط، فلاٌ

. «فمن ًطع هللا ئن عصِخه، أًأمىني أهل العماء، وال جأمىىوي؟» :صلى هللا علُه وظلم-فلاٌ سظٌى هللا 

شون أهه خالذ بن الىلُذ : كاٌ . سض ي هللا حعالى عىه-جم أدبش الشحل، فاظخأرن سحل من اللىم في كخله، ٍو

ئن من ضئض ئ هزا كىًما ًلشءون اللشآن، ال ًجاوص خىاحشهم، » :صلى هللا علُه وظلم-فلاٌ سظٌى هللا 

ذعىن أهل ألاوجان، ًمشكىن من إلاظالم هما ًمشق العهم من الشمُت، لئن أدسهتهم  ًلخلىن أهل إلاظالم، ٍو

. «ألكخلنهم كخل عاد

أبا ظفُان بن خشب، - صلى هللا علُه وظلم-أعطى سظٌى هللا : كاٌ- سض ي هللا عىه-وعن سافع بن خذًج 

وصفىان بن أمُت، وعُِىت بن خصن، وألاكشع بن خابغ، ول ئوعان منهم ماةت من إلابل، وأعطى عباط بن 

:  مشداط دون رلً، فلاٌ عباط بن مشداط

أججعل هبهي ونهب العبُذ 

 

بين عُِىت وألاكشع  

وما وان خصن وال خابغ  

 

ًفىكان مشداط في املجمع  
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وما هىت دون امشب منهما 

 

ومن جخفض الُىم ال ًشفع  

. ماةت، سواه معلم- صلى هللا علُه وظلم-فأجم له سظٌى هللا : كاٌ 

. {والعبُذ اظم فشط له

  هزا الػطاء للخألُف، هزا ألهه هىع مً املىاسد، أو هىع مً املعىغاث ئن صح الخػبحر، هىع مً معىغاث

 ومػلىم أن الطشف، مً بِذ ماٌ املعلمحن، أو مً مىاسد الذولت، وهى إلغطاء لخألُف مً ًحخاج ئلى جألُف،

شجى جثبُذ ئظعمه، أو هحى  ًُ شجى ئظعمه، أو أهه معلم  ًُ الػطاء كذ جيىن ألهه مً ظاداث اللىم، أو ألهه وافش 

ػطُه مً أحل جألُف كلبه، وهللا  غض -رلً مً  غشاع الصلُحت، و غشاع أًًػا التي ًلذسها إلامام، َو

ىُبُهْم ﴾: هظ في الضواة كاٌ- وحل
ُ
ل
ُ
ِت ك

َ
ف

َّ
ل
َ
إ

ُ ْ
[. 60: الخىبت] ﴿َوامل

دخاج ئلى جألُف كلبه، وئن وان هى ال ًدل له أخز رلً، هما أباح : فلاٌ ًُ ًجىص، بل ًجب ئعطاء لخألُف من 

 هللا حعالى في اللشآن العطاء للمإلفت كلىبهم من الصذكاث، 

  ًاللٌى بأهه ال ًحل له أخز رلً باطعق، أها بىدي أن جخأملىها، الشً هىان مً ال ًحل له، لىً هل ول م

ئهه : ألف كلبه ال ًحل له أن ًأخز، كلىا الشُخ هظ هىا، وهزلً الشُخ ابً غثُمحن في الششح هزلً، كاٌ

شاحؼ، ألهه فُما ًبذو لي في بػػها أهه كذ ًيىن ألهه وخاضت في الضواة، ٌػني الضواة وهي
ُ
وحػطى .. باطعق لػلها ج

لبػؼ ال أكٌى ول املإلفت ًحل لهم، لىً كذ ًيىن بػؼ الخألُف كذ ًيىن له أن ًأخز، فحبزا لى 

وئن وان هى ال ًحل له أخز رلً، هما أباح هللا حػالى في اللشآن الػطاء : ساحػخمىها، وئال الشُخ هظ، كاٌ

. للمإلفت كلىبهم، مادام أباحه، فُبذو أهه ًيىن مباح للمػطي ولآلخز، هزا هى الظاهش

ٌعطي املإلفت كلىبهم من الفيء وهدىه، وهم العادة املطاعىن في - صلى هللا علُه وظلم-وهما وان الىبي 

 ٌعطي ألاكشع بن خابغ،- صلى هللا علُه وظلم-عشاةشهم، هما وان الىبي 

  زم أوسد  سبػت هإالء، وكطت غلي ملا حاء مً الزهب مً الُمً، زم حاء في كػُت الشحل الزي كذ ًيىن هى 

طشة، الزي هث الللُت، مششف الىحىخحن، غاةش الػُىحن ئلى آخشه، فلاٌ اجم هللا ًا محمذ، فلاٌ : رو السٍى

وهم السىاسج وال شً طبًػا، ، «ئن من ضئض ئ هزا كىًما ًلشءون اللشآن»: ضلى هللا غلُه وظلم-سظٌى هللا 

وأن هزا هى أضلهم، الزي - ضلى هللا غلُه وظلم-ئن السىاسج صمً وكتهم مً غهذ الىبي : ولهزا فالػلماء كالىا

طشة .  هى رو السٍى

 «الػئض ئ  ضل فيها أن الشيل، أو مً وعله، ولهزا كذ ًيىن مفهىم مً وعله، ،«ئن من ضئض ئ هزا 

للىمت، وألهه - ضلى هللا غلُه وظلم-اظخأرن أن ًلخله، حتى ًىلطؼ وعله، ولىً الشً أن الىبي : حُىما كاٌ

ذ مً الغُب، ومػطىم، جشهه للىمت في رلً، وئرا كلىا مً شيله، الػئض ئ بمػنى الشيل، فهزا  أًًػا مٍإ

خ، أو ًخىشس في  شياٌ خل، فاهه الشً أن شيله ًخىشس هما ًلاٌ في الخاٍس
ُ
. حتى ولى ك

 «أن هإالء ،«ئن من ضئض ئ هزا كىًما ًلشءون اللشآن، ال ًجاوص خىاحشهم 
ً
 وعأٌ هللا الععمت، هعم فػع

وئن وان غليهم بػؼ مظاهش ضعح، أو مظاهش جذًً، هما ظىف ٌشحر الشُخ، لىً هزا كذ ًيىن في جطشفاتهم 

. فعاد الذًً وفعاد الذهُا
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 ٌئلى آخشه، وطبًػا الشحل آلاخش غباط بً مشداط أًًػا وان هى «..ئن من ضئض ئ هزا كىًما»: ولهزا كا 

ً مثل أبي ظفُان، وظهُل بً غمشو، وغُِىت بً  املإلفت، ووان الىبي أهلظ حله في ملابل ضىادًذ آخٍش

:   حطً، و كشع بً حابغ، فأغطى ول واحذ ماةت مً إلابل، وأغطى غباط دون رلً، فاظدشهذ شػًشا فلاٌ

  أججػل هبهي ونهب الػبُذ، ٌػني وأن والفشط هأهً ٌػني أهضلذ مً كذسي، وحػلخني والسُل، وبِىما هإالء

. سحاٌ

. أججػل هبهي ونهب الػبُذ، بحن غُِىت و كشع، هإالء الطىادًذ

وما وان حطً وال حابغ، ًفىكان مشداط في املجمؼ، أها مثلهم، وأها معاو لهم، ال في الشجاغت، وال في 

. املياهت، وفي امللام

  ت، وبالفػل هي في حم وما هىذ دون امشب منهما، ومً جخفؼ الُىم ال ًشفؼ، وهزه ولمت الشً أنها أًًػا كٍى

ضلى هللا غلُه -الىبي، ومً جخفؼ الُىم ال ًشفؼ، وهزا الشً أهه كىة في شػشه، وأًًػا حفظ له مللام الىبي 

ت، ٌػني طبًػا : ، ألهه كاٌ-وظلم ومً جخفؼ الُىم ال ًشفؼ، وئن وان هى كذ ًيىن مخطلؼ للعمػت الذهٍُى

حُىما جيخلطني وجشفؼ مً شأن هإالء، أها ظأوىن أكل منهم، وظىف ٌعحر هزا في الػشب أهً أهلطخني، وأهً 

ضلى هللا غلُه -حػلذ غطاتي دون غطائهم، وئرا خفػخني فان لً ًشجفؼ اظمي، وئن وان الشً طبًػا الىبي 

مً ًخفػه ال في الذهُا وال في آلاخشة وعأٌ هللا الععمت، فيان هزا الشً أهه مً كىة شػشه، وأًًػا - وظلم

. ضلى هللا غلُه وظلم-مً غظم ئدساهه مللام الىبي 

 ماةت،- صلى هللا علُه وظلم-فأجم له سظٌى هللا : كاٌ             

  ،ً  وهزا أًًػا هزلً ًذٌ غلى أن لئلمام هزلً أًًػا له ضعحُت ئن صح الخػبحر أهه ئرا ٌػني ظاواه باآلخٍش

ذ مً غطاء مً وان أهلظ غطاءه، أو سأي ظىاًء ملطللت أو لُزب غً غشع أو هحى  سأي مً املطللت أن ًٍض

 .رلً، فعشً أن هزه مً املىاطً التي ًلذسها إلامام، وهللا أغلم

 

 .وصلى هللا على هبِىا مدمذ، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وظلم حعلًُما هثيًرا ئلى ًىم الذًن

 

 


